
Zarządzenie nr 92/2/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 13/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia
2012  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu
Organizacji i Administracji

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  446  z późn.  zm.)  oraz §  17 ust.  2  i  §  22  ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Departamentu  Organizacji  i  Administracji 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 13/8/2012  Prezydenta Miasta Lublin z dnia
2  sierpnia  2012  r. w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu
Organizacji  i  Administracji,  zmienionym  zarządzeniami  Prezydenta  Miasta  Lublin:
nr 82/9/2015 z dnia 30 września 2015 r., nr 69/4/2016  z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr
122/6/2016  z  dnia  27  czerwca  2016  r.,  nr   44/10/2016  z  dnia  24  października
2016 r.  oraz nr 100/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 12 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) zamawiania,  odnawiania  i  ewidencjonowania  kwalifikowanych  podpisow 
       elektronicznych  oraz  kart  elektronicznych  na  potrzeby  Urzędu  oraz  dla 
       jednostek  organizacyjnych  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miasta  Lublin
       nr 595/XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.”;

2) w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zapewnienia  dostępu  do  usług  w  sieci,  baz  danych  i  innych  zasobów 
     informatycznych  oraz  Internetu  dla  komórek  organizacyjnych  i  jednostek 
    organizacyjnych;”;

3) w § 18 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13
w brzmieniu:
„13) zapewnienia  systemu  hostingowego oraz  wsparcia  technicznego w tym 
       zakresie w jednostkach organizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
       Lublin nr 595/XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.”;
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4) w § 19 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8
w brzmieniu:
„8) administrowania,  zapewnienia  ciągłości  działania  pracy  systemów 
     finansowo-księgowych w jednostkach organizacyjnych.”;

5) w § 20a:
a)  w ust. 1:

-  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zapewnienia  sprzętu  komputerowego,  akcesoriów  komputerowych, 
oprogramowania  dla  stacji  roboczych  oraz  dostępu  do  usług  wydruku, 
kopiowania i skanowania;”,

- uchyla się pkt 3,
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwałą 
       Rady Miasta Lublin nr 595/XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 10 i pkt 13,
c) w ust. 4 uchyla się pkt 11.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

     Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

   

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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